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Indikator

AKSARA
BULETIN LPPM KREATIVA FBS UNY

Mengeja dengan Lugas dan Seksama

Mahasiswa berpotensi kecewa 
terhadap sistem pemilihan wakil 
dekan UNY, terkhusus Fakultas 

Bahasa dan Seni (FBS). Paling tidak, itulah 
yang tergambar dalam jejak pendapat 
yang dilakukan oleh tim litbang AKSARA. 
Dengan menyebar angket masing-masing 
dua pertanyaan, diperolah sampel 100 
responden  untuk mewakili mahasiswa FBS.

Hasil dari pertanyaan mengenai 
berhak atau tidak  mahasiswa diharuskan 
ikut andil dalam pemilihan wakil dekan, 
90% responden menyatakan berhak. 
Sedangkan 10% menyatakan mahasiswa 
tidak berhak. Hal ini dirasa dapat dipahami 
karena kebijakan wakil dekan yang akan 
terpilih nantinya, salah satunya tertuju 
pada mahasiswa. Sedangkan pemilihan 
wakil dekan tidak berbeda dengan sistem 
pemilihan dekan yang sebelumnya. Yaitu 
pemilihan berdasarkan keputusan suara 
Senat dengan jumlah 65% dan Dekan 35% 
suara. Pemungu tan suara tersebut tanpa 
melibatkan mahasiswa.

Untuk mengetahui tanggapan 
mahasiswa mengenai kebijakan sistem 
pemilihan dekan tersebut, kami 
memperoleh data sejumlah 49% responden 
menyatakan setuju atas kebijakan tersebut. 
Sedangkan 51% responden menyatakan 
tidak setuju.

Poling ini hanya sebagai gambaran 
dan tidak memberikan penilaian secara 
mutlak. (Litbang)

Suara Mahasiswa 
untuk  Wakil Dekan

Rabu, 19 Agustus 2015, selesai sudah 
pemilihan dekan baru Fakultas Bahasa 
dan Seni (FBS). Sebelumnya FBS telah 

mengusung tiga nama sebagai bakal calon 
dekan yang siap maju untuk memimpin FBS. 
Pemilihan dekan tersebut, pada akhirnya 
menghantar Dr. Widyastuti Purbani sebagai 
dekan baru FBS UNY periode 2015-2019.

Selanjutnya, FBS akan mengagendakan 
pemilihan wakil dekan (Pilwadek) I, II, 
III. Dalam pemilihan tersebut, mahasiswa 
sebagai individu dan Ormawa sebagai 
lembaga organisasi, tidak diberi andil untuk 
memberikan hak suara.

Hal ini dikarenakan pemilihan 
wakil dekan fakultas se-UNY berpacu 
pada penetapan peraturan Menteri Riset, 
Teknologi dan Perguruan Tinggi no. 1 tahun 
2015. Peraturan ini tentang pengangkatan 
dan pemberhentian Rektor/ Ketua/ Direktur 
pada Perguruan Tinggi Negeri. Peraturan 
tersebut memutuskan bahwa Menteri dan 
Senat melakukan pemilihan Rektor/ Ketua/ 
Direktur dalam sidang Senat. 

Adapun dalam pemilihan tersebut 
Menteri (baca -dekan) memiliki 35% hak 
suara dari total pemilih. Sedangkan Senat 

memiliki 65% hak suara dan masing-masing 
anggota Senat fakultas memiliki hak suara 
yang sama. Aturan tersebut tertulis dalam 
Statuta UNY pasal 48 ayat 1. 

Menanggapi hal tersebut, Mela 
Melinda selaku ketua DPM FBS menyatakan 
bahwa sebaiknya mahasiswa diikutsertakan 
dalam pemilihan wakil dekan. “Karena 
bagaimanapun mahasiswa itu akan merasakan 
kebijakan birokrat,” lanjutnya. Senada dengan 
Mela, Agus Setiawan selaku ketua BEM FBS 
juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya 
paling tidak untuk pemilihan wakil dekan III 
harus melibatkan mahasiswa. “Karena wakil 
dekan III urgent sekali untuk kehidupan 
mahasiswa baik secara umum maupun 
khusus di Ormawa.”

Namun, pendapat berbeda diutarakan 
oleh Aji, mahasiswa Pendidikan Seni Rupa, 
“Saya rasa untuk memilih seorang wakil, harus 
melibatkan siapa yang diwakilinya. Kalau 
pemilihan wakil dekan, kita harus tahu tugas 
dan dia bekerja untuk siapa. Kalau dia memang 
bekerja dan pertanggungjawabannya untuk 
dekan sebagai atasannya, saya sepakat bahwa 
yang memilih wakil dekan adalah dekan itu 
sendiri.” Aji juga menambahkan, jika wakil 
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dekan itu bekerja untuk mahasiswa dan 
mewakili aspirasi serta bertanggungjawab 
kepada mahasiswa, menurutnya mahasiswa 
juga harus dilibatkan. 

Menanggapi tuntutan yang meminta 
dilibatkan pada pemilihan wakil dekan FBS, 
“Sebagai seorang akademisi, seharusnya kita 
tahu, bahwa ada aturan yang menjadi dasar 
kenapa lingkungan ini menganut sistem yang 
seperti ini. Kalau pun mahasiswa dilibatkan, 
apakah ada jaminan? Jaminan apa? Jaminan 
yang membuat mahasiswa ingin terlibat 
dalam pemilihan wakil dekan.” Tambah Aji.

Mei Latifah, mahasiswa Pendidikan 
Bahasa Jerman 2014 mengutarakan 
pentingnya mahasiswa terlibat, “Sebaiknya 
mahasiswa terlibat dalam proses itu, karena 
bagaimanapun mahasiswa merupakan 
keluarga dari kampus. Apapun yang menjadi 
kebijakan Dekan tentunya akan berpengaruh 
pada mahasiswa. Sebaiknya memang kita 
harus mengawalnya.” Mengenai ketentuan 
pemungutan suara ia berpendapat suara 

dekan dan suara Senat fakultas masing-
masing 50% agar terkesan adil.

Ditanya mengenai berbagai pendapat 
yang muncul di kalangan mahasiswa 
tersebut,  Prof. Dr. Zamzani, M.Pd. selaku 
Dekan FBS periode 2011-2015 menegaskan 
bahwa, “Dalam aturan statuta tidak ada hak 
suara untuk mahasiswa. Pemilihan Dekan 
dan Rektor juga seperti itu. Itu peraturan 
dari Menteri, statuta disahkan oleh Menteri.” 
Beliau juga menyatakan kalau belum 
ada peraturan yang lain, maka FBS akan 
mematuhi aturan tersebut. “Jadi kita tidak 
usah mempermasalahkan yang dulu kok 
beda? Dulu melalui tahap aspirasi, sekarang 
tidak ada,” tambahnya.

Dalam Statuta UNY Paragraf 2 Wakil 
Dekan pasal  44 ayat 1, tertulis pengangkatan 
wakil dekan dilakukan melalui tahapan 
sebagai berikut;  tahap penjaringan, tahap 
penyaringan, tahap pemilihan, dan tahap 
pengangkatan. Tahapan pengangkatan  
wakil dekan dilakukan paling lambat 3 (tiga) 

bulan sebelum berakhirnya masa jabatan 
wakil dekan.

Sementara itu, pemilihan wakil dekan 
belum dapat ditentukan tanggalnya kapan. 
Hal tersebut dikarenakan dekan yang terpilih 
(baca –Dr. Widyastuti Purbani, M.A.) pada 
pemilihan dekan Rabu (19/8/2015)  di FBS 
belum dilantik.

 “Pemilihan wakil dekan setelah 
pelantikan dekan karena yang berhak 
memberikan suara pada pemilihan wakil 
dekan berikutnya itu dekan yang baru. Kalau 
dulu pemilihan wakil dekan pada bulan 
November,” tutur Pak Zamzani. Adapun 
pelantikan Dekan baru rencananya akan 
diadakan tanggal 1 Oktober. Sedangkan, 
masa jabatan wakil dekan lama sampai 
tanggal 1 Desember yaitu tanggal tersebut 
sudah melakukan serah terima dan 
pelantikan. 

Permadi Suntama

Program Kreativitas Mahasiswa 
(PKM) merupakan suatu program yang 
diadakan oleh Dikti yang bertujuan untuk  
menumbuh kembangkan minat mahasiswa  
di bidang penelitian yang berkualitas  
sehingga dapat dipublikasikan. PKM yang 
lolos seleksi, proposal penelitiannya akan 
dibiayai oleh Dikti dan mahasiswa juga 
berkesempatan untuk ikut ajang bergengsi 
di kalangan mahasiswa yaitu Pimnas. 

Desy Lupitasari selaku ketua 
Limlarts mengatakan, “Masing-masing 
mahasiswa membuat proposal pengajuan 
sebuah gagasan kepada negara, yang nanti 
ketika lolos akan didanai minimal empat 
juta rupiah dan maksimal 12,5 juta rupiah 
untuk diterapkan.” Prosedur pengumpulan 
proposal  PKM, FBS masih menginduk 
pada universitas.  Berbeda dengan dua 
tahun  yang lalu, mahasiswa memiliki 
otoritas  untuk  langsung mengirimkan 
proposal nya ke Dikti. Sedangkan sekarang 
mahasiswa harus  melewati  tahap seleksi di 
tingkat universitas  terlebih dahulu.

FBS bekerja sama dengan  Limlarts 
menyeleksi proposal PKM maha siswa 
yang akan diajukan  ke Dikti. “Dua tahun 
belakangan ini kami bekerja sama dengan  
Limlarts, kita berkoordinasi dengan  
mahasiswa karena sebenarnya aktor nya 

adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa aktif 
untuk mengajukan proposal dan dikelola 
oleh Limlarts,” terang Dr. Kun Setyaning 
Astuti,  M.Pd. selaku  Wakil Dekan III FBS. 
Selain itu, fakultas juga menyediakan 
fasilitas penunjang terutama  dana, juga 
dosen pembimbing dan narasumber. 

Sementara itu, statistik mahasiswa  
di FBS yang mengajukan proposal cukup  
banyak.  Tahun lalu pihak Fakultas 
menerima  sekitar 200 proposal, tapi yang 
berhasil di-upload hanya 26 proposal dan 
yang disetujui untuk didanai Dikti hanya 
tujuh proposal. PKM tahun 2014 FBS hanya  
mengirimkan satu proposal ke universitas.  
“Dari tahun ke tahun FBS selalu  ada  yang 
hingga lolos Pimnas. Baru tahun ini tidak 
ada,” sesal Desy.

Tidak lolosnya FBS hingga Pimnas 
disebabkan karena adanya perubahan 
peratu ran yang tidak banyak diketahui oleh 
mahasiswa, “Mulai tahun lalu sistemnya 
baru, biasanya kan mahasiswa mandiri 
langsung upload ke Dikti.” Pungkas Desy. 
Sebelumnya mahasiswa bisa langsung 
meng-upload, tetapi mulai tahun lalu 
harus memakai password dari universitas 
sehingga mahasiswa harus mendapat 
username terlebih dahulu baru dapat 
meng-upload proposal PKM.

Selain itu, sosialisasi yang kurang 
antara  universitas dengan mahasiswa 
terutama mahasiswa FBS menjadi 
penyebab menyusutnya proposal PKM 
ke universitas. Hal ini ditegaskan dengan 

pernyataan dari Kun Setyaning Astuti, “Jadi 
ada miss komunikasi antara universitas 
dengan mahasiswa, karena dari universitas 
sosialiasasinya terhambat. Itu untuk 
FBS sendiri, kalau fakultas lain kurang 
tahu.” Keterlambatan mahasiswa untuk 
mendapatkan username juga disebabkan 
oleh pengembalian proposal PKM oleh 
reviewer dari universitas yang mepet, 
sedangkan mahasiswa harus merevisi 
proposal yang sudah di-review. Akibatnya 
mahasiswa hanya memiliki sedikit waktu 
untuk memperbaikinya. 

Jumlah pengajuan proposal PKM di 
FBS secara kuantitatif besar, tetapi dari segi 
kualitatif kurang mendukung. Beberapa 
pelamar hanya memenuhi kewajiban 
mengajukan proposal demi mendapatkan 
beasiswa. Pernyataan ini selaras dengan 
pernyataan Sulistyowati mahasiswa PBI 
2013, “Saya mengajukan proposal PKM 
karena kalau ingin mendapatkan beasiswa 
harus membuat proposal PKM. Siapa tahu 
lolos.” 

Desy menambahkan, “Sebenarnya 
teman-teman FBS punya potensi, tapi tidak 
bisa sendiri. Disarankan satu kelompok 
beda jurusan dan beda angkatan. Mending 
kita langsung pentas yang hasilnya cetho 
capeknya, dari pada nulis yang hasilnya 
masih ngawang. Emang susah kalau bukan 
passionnya.” 

Henggar Sulistyowati

PKM; Antara Niat 
dan Terpaksa
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Kredo Suara Mahasiswa

Masa jabatan dekan dan wakil 
dekan periode 2011-2015 
segera digantikan oleh dekan 

dan wakil dekan yang baru. Babak 
baru kepemimpinan FBS untuk empat 
tahun mendatang telah ditentukan pada 
Rabu, 19 Agustus 2015 kemarin. Dr. 
Widyastuti Purbani memperoleh suara 
yang lebih unggul dari dua Bakal Calon 
Dekan lainnya yaitu 31 suara dari total 
keseluruhan 58 suara seperti yang tertulis 
di fbs.uny.ac.id. Wakil Dekan I periode 
2011-2015 itulah terpilih menjadi dekan 
baru FBS UNY periode 2015-2019. 
Sementara pemilihan wakil dekan belum 
ditetapkan waktunya, sebab menunggu 
pelantikan dekan baru terlebih dulu.

Ketentuan pemungutan suara telah 
ditetapkan dalam Statuta UNY yaitu 
Dekan  memiliki 35% hak suara dari total 
pemilih dan Senat fakultas  memiliki 65%  
hak suara dan masing-masing anggota 
senat fakultas memiliki hak suara yang 
sama. Tidak adakah suara mahasiswa 
dalam proses pemilihan itu?
 Menanggapi pertanyaan, 
mengapa mahasiswa tidak dilibatkan 
dalam pemilihan wakil dekan? Padahal 
mahasiswa akan merasakan kebijakan 
birokrasi. Apapun yang menjadi kebijakan 
dari dekan pastinya akan berpengaruh 
pula untuk mahasiswa. 

Wakil dekan diharapkan menjadi 
penghubung mahasiswa dengan dekan, 
mau tidak mau pasti sering berkomunikasi 
dengan para mahasiswa. Apalagi wakil 
dekan III yang memang berwenang dan 
mengurusi bagian kemahasiswaan yang 
selalu berhubungan langsung dengan 
mahasiswa.

Siapapun wakil dekan yang akan 
menggantikan wakil dekan sebelumnya 
pada pemilihan nanti, diharapkan dapat 
mengayomi dan mewakili aspirasi 
mahasiswa. Semoga kebijakan yang 
diambil oleh dekan dan wakil dekan 
baru memang untuk meningkatkan 
kompetensi mahasiswa maupun 
kesejahteraan mahasiswa baik mahasiswa 
secara umum maupun di tingkat ormawa. 

(Redaksi)

(Masih) Tiada Suara 
Mahasiswa

Sarana dan prasarana menjadi salah 
satu hal yang penting dalam dunia 
pendidikan. Hal tersebut akan 

menunjang kegiatan pembelajaran, 
terutama di perkuliahan. Dengan adanya 
sarana dan prasarana yang memadai, 
kegiatan perkuliahan menjadi lebih efisien, 
menarik, lancar, teratur, dan efektif. 

Di kampus Fakultas Bahasa dan 
Seni UNY, sarana dan prasarana sudah 
cukup baik. Terdapat kursi, meja dosen, 
proyektor, AC, dan papan tulis yang 
memadai. Sayangnya, ada beberapa hal 
yang mengganggu dan menghambat proses 
perkuliahan. Contohnya saja terdapat 
proyektor yang terlalu naik, sehingga 
tayangan slide bagian atas mendapat bagian 
di atap. Hal itu mengganggu beberapa 
tulisan yang seharusnya mudah dibaca 
menjadi sulit dibaca. 

Hal lain yang menghambat 
perkuliahan adalah kabel untuk speaker 
yang beberapa kelas tidak memilikinya. 
Misalnya apabila pembelajaran tersebut 
listening, tanpa suara yang keras, mahasiswa 

tidak akan mendengar kata-kata dalam 
dialog maupun monolog dengan jelas. 
Akibatnya, akan ada mahasiswa yang 
mencari kabel sound, itu membuat jam 
mata kuliah tersebut berkurang. 

Selain masalah LCD dan speaker, di 
beberapa kelas, remote AC sering yang di 
taruh seenaknya. Itu membuat dosen dan 
mahasiswa bingung mencarinya. Jika tanpa 
AC, udara di ruangan tersebut menjadi lebih 
panas. Apabila ruangan panas, perkuliahan 
menjadi kurang nyaman. Di dalam kelas, 
meja dan kursi memang sudah memadai. 
Sebaiknya perlu disurvei lagi karena 
terdapat beberapa kursi yang rusak. Hal 
itu membuat ketidaknyamanan mahasiswa 
yang memakai kursi tersebut. 

Beberapa hal di atas perlu 
mendapatkan perhatian dari pihak yang 
berwewenang di bidang tersebut. Agar hal 
ini tidak terjadi di semester selanjutnya, 
sebaiknya diadakan survei untuk sarana 
dan prasarana. Setelah itu, dilakukan 
perbaikan untuk sarana dan prasarana yang 
rusak, supaya dalam perkuliahan menjadi 
lebih nyaman dan membuat FBS lebih baik 
lagi untuk kedepannya. 

Tinjau Ulang 
Sarana Prasarana FBS

Kegiatan perkuliahan di Universitas  
Negeri Yogyakarta telah aktif 
kembali.  Mahasiswa baru  maupun 

mahasiswa lama kembali menata pola pikir 
mereka masing-masing. Bagi mahasiswa  
lama, hal ini sudah menjadi hal biasa. 
Tapi, bagaimana dengan mahasiswa baru? 
Apakah  mereka juga menganggap hal itu 
sesuatu yang biasa?  

Mahasiswa baru masih sulit  mengikuti  
pola pikir mahasiswa. Kebanyakan  
dari mahasiswa baru masih belum bisa 
meninggalkan tabiat saat masih duduk di 
bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 
(SLTA). Lantas seperti apa mereka menjalani 
rutinitas sebagai seorang mahasiswa? 

Tak ayal ketika kita menyandang  peran 
sebagai seorang mahasiswa pasti merasa 
sangat senang dan bangga. Namun,  disisi 
lain mahasiswa harus dapat menyesuaikan 
diri dengan kepribadian teman-teman  yang 
baru. Terkadang ada teman yang tidak kita 
sukai sehingga kita harus  pandai-pandai 
menyesuaikan diri kita dengan  lingkungan 
baru. Tidak hanya dengan  teman  tapi juga 

dengan dosen yang pastinya berbeda dengan 
pendidik saat di SLTA. Tak jarang ada dosen 
yang mendorong mahasiswanya untuk  lebih 
mandiri dibanding waktu di SLTA yang 
mana kita masih serasa ‘dicekoki’ oleh guru. 
Ditambah lagi terkadang ada dosen yang 
ketika menyampaikan materi terlalu cepat 
dan ada yang penyampaiannya monoton 
sehingga mahasiswa masih bingung 
dan belum paham.  Akan lebih menarik 
apabila ketika dosen menyampaikan 
materi itu diselingi dengan jokes. Dosen 
juga sebaiknya lebih bisa mengkondisikan 
kondisi mahasiswanya. 

Jadi, poin yang perlu digaris bawahi 
ketika menjadi mahasiswa baru adalah 
mampu beradaptasi dengan lingkungan 
yang serba baru. Untuk mengatasi ‘masa-
masa sulit’ saat menyandang julukan 
mahasiswa baru, kita harus bisa pandai-
pandai mengatur waktu dan menyesuaikan 
diri dengan lingkungan kampus yang jelas 
berbeda dengan lingkungan saat masih di 
SLTA. Banyak sekali hal yang pastinya akan 
dihadapi oleh seorang mahasiswa baru, 
seperti pola pikir dewasa yang masih sulit 
untuk dicerna oeh mahasiswa baru.

Bella Marlinda
PBSI 2015

Jadi Mahasiswa itu 
Sulit

Rheza Adhiatma
PBSI 2015
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Gelanggang

Peresmian Laboratorium Musik dan Tari

Jumat (18/09), Fakultas 
Bahasa dan Seni (FBS) 
riuh rendah dengan 

hadirnya  orang-orang 
di pelatara  gedung baru. 
Senga tan terik matahari 
seolah tak menyurutkan  
antusias mereka. Di bawah 
tenda yang memayungi  
setiap  orang di sana, 
sebuah  perhelatan sedang 
dilangsungkan .

Turut hadir, tamu 
undangan   terhormat  
setingkat  birokrat. Dihadiri  
pula oleh sejumlah  
mahasiswa  dari masing-
masing Ormawa. Mereka,  
membaur dalam satu 
tempat  tanpa disekat 
canggung.  Suatu kesempatan langka, tiada 
duanya. Mahasiswa menikmati hidangan 
yang disediakan pada perhelatan tersebut 
dan menyantapnya bersama orang-orang 
penting  lainnya. Mereka berbincang-
bincang  dengan santai, seolah bukan 
terdiri  dari dua kubu yang berbeda.

Kala itu, ternyata sedang berlangsung  
sebuah peresmian. Peresmian  laboratorium  
Seni Musik dan Tari yang telah dibangun  
sejak tahun ajaran lalu itu. Pukul setengah  
8 waktu itu, tamu undangan  mulai 
berdatangan,  dengan disambut iringan 
gamelan dari himpunan  mahasiswa Seni 
Tari (Himaseta). Perasaan  melambung, 
semua terhanyut oleh lantunan  gamelan 
Jawa yang mengalun membelah udara.

Teman-teman dari Seni Tari ini 
mencoba  tampil beda, kini tidak hanya  
menampilk an lekuk gemulai tarian  mereka,  
namun juga unjuk kelihaian bermain  
instrume n. Menampilkan musik karawitan 
yang mewakili budaya kota Yogyakarta . 
Melestarikan yang menjadi pondasi 
budaya  Jawa. Acara resmi dimulai  pukul 
9 tepat, dengan sambutan Dekan FBS, 
Prof.Dr.Zamzani, M.Pd. Setelah itu acara 
diselingi  dengan hiburan band. Kali ini 
giliran himpunan mahasiswa Seni Musik 
(Himasik) yang menunjukan kebolehan di 
depan para hadirin.

Memasuki acara inti, rektor UNY 
Prof.Dr.Rochmat Wahab, M.Pd., M.A naik 
ke podium. Beliau memberikan sambutan 
serta pidato mengenai kerjasama Seven 
in One. Yaitu program kerjasama antara 7 

universitas di Indonesia, termasuk  UNY 
berada di dalamnya. Program yang sudah 
berlangsung sejak lama, bahkan sebelum 
Rektor UNY periode sekarang menduduki  
jabatannya. Program ini bekerja sama 
di bidang studi lanjutan ke luar negeri 
dan proyek pembangunan gedung baru, 
sarana prasarana di universitas yang 
bersangkutan. 

Dalam pidatonya, Rochmat  
memberikan alasan, “Sengaja peresmian  
dilaksanakan hari ini yaitu ada maksudnya.  
Pertama saya paksakan hari ini supaya 
pak dekan yang akan diganti kan  bisa 
menyaksikan  perjuangannya bersama- 
sama  kami,” ucap beliau di tengah  
pidatonya.  Pidato tersebut diselingi dengan 
guyonan ringan, sehingga tidak membuat 
hadirin bosan dan bahkan mereka  bisa 
tertawa.

Tepat pukul 10.30 masuk ke acara 
yang paling ditunggu-tunggu. Mahasiswa 
dan jajaran birokrat lainnya menyambut 
peresmian gedung dengan senang dan 
penuh harap. Angin berhembus semilir  
seolah  ikut menanti puncak acara yang 
akan segera tiba. Palu berdentum seiring 
dengan deburan jantung, tonggak awal 
peresmian. Bergulir dengan pemotongan 
tumpeng oleh Rektor yang didampingi 
Wakil Dekan I FBS Dr.Widyastuti Purbani,  
M.A.  Tumpeng yang telah dipotong 
kemudian diberikan oleh Rocmat kepada 
bpk. Zamzani sebagai lambang serah 
terima. 

Peresmian tidak selesai sampai di situ, 
acara dilanjutkan dengan pemotongan pita 

di depan pintu masuk  
utama laboratorium. 
Kemudian pintu terbuka 
untuk menyambut 
Rektor  UNY serta tamu 
penting lain memasuki 
laboratorium yang baru 
saja diresmikan. 

Adapun acara  ini 
dihadiri oleh Rektor  
UNY dan kedua 
wakilnya. Ada pula 
perwakilan dari IDP, 
rektor dari 7 universitas 
yang tergabung dalam 
proyek kerjasama Seven 
in One, perwakilan dosen 
dan Ormawa FBS serta 
tamu undangan lain. 
Kepani tiaan dipegang 

oleh kedua  jurusan yang bersangkutan 
yaitu Jurusan  Seni Tari dan Seni Musik.

Acara berlangsung lancar meskipun  
dalam persiapannya memiliki kendala . 
Beberap a masalah koordinasi dirasa 
kurang, serta masalah personal saat 
pelatihan , “Kendala tetap ada, seperti 
orang-orangnya  yang latihan juga punya  
kesibukan yang lain, terus tempatnya tidak  
ada buat latihan,” terang Sanggar selaku  
Ketua dari Himaseta. Selain itu kendala  
dari atas juga dirasa ada, koordinasi 
dekanat dengan  jurusan  dinilai kurang. 
Ada beberapa konsep  dari musik dan tari 
yang nyatanya jadi berbeda. “Intruksi dari 
atas dengan konsep A, tapi seni musik dan 
tari dengan konsep B,” lanjut sanggar. 

Dengan berdirinya gedung ini, 
Sanggar  Cendana Seta mewakili Seni Tari 
dan Musik menyampaikan harapan untuk  
kedepannya.  “Semoga fasilitas yang ada 
bisa membuat kita lebih bersemangat 
menjalani latihan dan perkuliahan. 
Karena jika kita didukung dengan fasilitas 
yang memadai  apapun yang terjadi kita 
akan lebih bersemangat. Terus juga kita 
berharap kepada  dekanat dan semua pihak 
yang ikut andil dalam pembangunan 
gedung ini untuk  lebih diperhatikan 
lagi, mungkin  dari alat yang lain, seperti 
perlengkapan peralatan musik, tape, 
serta pembendaharaan kostum  tari yang 
mendukung perkulian  dan latihan yang 
meningkatkan kualitas Tari dan Musik,” 
tutupnya. (Nita)

Jumat (18/09), pemotongan tumpeng oleh rektor UNY dok. Nita
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Konjungsi

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
memang pantas dijuluki kota 
budaya. Meski zaman sudah 

berkembang pesat, disaat modernisasi 
bahkan telah merambah hingga kepelosok-
pelosok daerah, masyarakat Yogyakarta 
masih memegang erat adat dan budayanya. 
Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri 
bagi wisatawan. Apalagi di kota ini banyak 
peninggalan budaya seperti benteng, 
candi, hingga monumen-monumen 
peristiwa bersejarah di negeri ini sendiri. 
Terbukti dengan banyaknya wisatawan 
yang berkunjung setiap hari, baik dari luar 
kota maupun dari luar negeri.

Banyaknya wisatawan asing yang 
masuk, dapat mempengaruhi budaya 
asli Yogyakarta. Kaum pemuda yang 
merupakan agen penerus pun tidak akan 
luput dari dampak buruk tersebut. Budaya 
yang dibawa wisatawan sedikit banyak 
akan mempengaruhi perilaku, pola pikir 
hingga mempengaruhi budaya yang dianut 
masing-masing individu. Jika hal itu benar-
benar terjadi, maka kebudayaan dalam 
bahaya. Jika kaum remaja tidak lagi peduli 
dengan budaya asli, lalu siapa yang akan 
menjaga dan melestarikan kebudayaan 
tersebut?

Untuk melestarikan kebudayaan 
tidak cukup dari satu pihak. Semua 
kalangan dan semua lapisan masyarakat 
harus ikut serta dalam usaha ini. Dengan 
latar belakang itu lah, Dimas Diajeng 
diadakan. Dimas Diajeng merupakan 
“Duta Pariwisata dan Kebudayaan” daerah 
Yogyakarta. Dimas merupakan gelar 
sekaligus panggilan untuk pemuda dalam 
bahasa Jawa, sedangkan Diajeng untuk 
panggilan pemudi. Dimas Diajeng ini 
terdiri dari putra dan putri terbaik yang 
telah lolos seleksi pemilihan. Pemilihan 
ini dilakukan oleh Dimas Pariwisata dan 
Kebudayaan sebagai bentuk kontribusinya 
terhadap kota Yogyakarta.

Dimas Diajeng merupakan ujung 
tombak pelestarian dan pengembangan 
bidang wisata dan budaya Yogyakarta. 
Dimas Diajeng sebagai penggerak dan 
alat pengembangan tersebut. Mereka 
mengenalkan kebudayaan kepada 
masyarakat luas, melalui seminar, festival, 

pameran, dan agenda-agenda lain yang 
dapat mendukung wisata budaya. Intinya, 
Dimas Diajeng harus mengangkat citra 
wisata dan budaya Yogyakarta.

Dimas Diajeng ini menggunakan 
sistem paguyuban. Paguyuban ini 
merupakan kumpulan generasi muda 
yang peduli akan kemajuan pariwisata 
Yogyakarta. Selain itu, mereka juga selalu 
melakukan usaha-usaha pelestarian 
budaya dan mengenalkannya kepada 
masyarakat luas. Paguyuban Dimas 
Diajeng Yogyakarta dibentuk pada tahun 
2000. Pembentukan ini merupakan hasil 
musyawarah duta wisata yang terpilih 
pada pemilihan-pemilihan sebelumnya. 
Paguyuban tersebut dibentuk atas 
dasar sebuah idealism sederhana akan 
sosok generasi muda yang berkarakter 
Yogyakarta, meliputi sawiji, greget, 
sengguh, dan oramingkuh. Adapun Sawiji 
berarti konsentrasi tinggi atau penjiwaan 
total. Greget bermakna semangat tanpa 
bertindak kasar. Sengguh berarti penuh 
percaya diri namun rendah hati, dan 
oramingkuh berarti pantang mundur dan 
displin diri.

Untuk mendapat kriteria yang 
diharapkan, Paguyuban melakukan 
seleksi untuk menjadi lakon. Para calon 
Dimas baik maupun Diajeng harus 
melewati tes tertulis dan lisan. Mulai dari 
kemampuan berbahasa, komunikasi, 
dan wawasan terhadap kepariwisataan. 
Sehingga, akan didapatkan Dimas maupun 
Diajeng yang berkompeten. Hal ini tentu 
akan berpengaruh untuk Yogyakarta 

kedepannya. 
Sejak tahun 2005, Paguyuban Dimas 

Diajeng telah terlihat mencapai pencapain 
yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari 
terlaksananya program-program yang 
mendukung bidang sosial, budaya, dan 
kemasyarakatan. Program-program 
tersebut meliputi Dimas Diajeng Goes 
to School, Olimpiade Museum, Bakti 
Rosolan Bakti Sosial Dimas Diajeng 
(Barokah), Science Film Festival, Sadar 
Wisata Pelajar dan lain-lain. Latarbelakang 
terselenggaranya program tersebut 
adalah sebagai pembuktian Paguyuban 
Dimas Diajeng dalam upaya pelestarian 
kebudayaan Yogyakarta.

Pemilihan Dimas Diajeng dilakukan 
setiap 2 tahun sekali. Untuk itu, Dimas 
Diajeng mempunyai masa jabatan selama 
2 tahun. Regenerasi harus ada agar aset 
wisata dan kebudayaan Yogyakarta tetap 
terjaga. Hal ini tentu bukan hal yang 
mudah. Untuk menjadi Dimas Diajeng, 
tidak cukup hanya dengan peduli terhadap 
pelestarian kebudayaan saja atau bahkan 
hanya mempunyai wawasan tentang 
wisata Yogyakarta. Dimas Diajeng harus 
memiliki keduanya, karena kedua bidang 
itulah yang menjadi tanggungjawanya. 
Oleh karena itu, calon Dimas Diajeng 
diberikan pembekalan materi. Bahkan, 
di kabupaten Bantul dan Sleman, calon 
Dimas Diajeng diharuskan melewati masa 
karantina. (Ambar)

Lestarikan Budaya
Melalui Dimas

Dianjeng 

Grand Final Pemilihan Dimas Diajeng Kota Jogja 2013 di Pagelaran Kraton Yogyakarta

do
k. 
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Opini

Ketika saya memasuki kelas, salah 
satu teman saya menegur dengan 
candaannya. “Kamu terlambat?,” 

katanya. Saya sempatkan diri untuk duduk 
dan melihat jam di handphone, setelah itu 
dengan tanpa bersalah saya menjawab, 
bahwa saya hanya terlambat satu menit. 
Tak mau kalah, teman saya menyerang saya 
dengan berkata, “Jika itu bom, terlambat 
satu menit pun bom itu telah meledak,” 
ungkapnya.

Ungkapan tersebut mengingatkan 
saya untuk melihat masa sekarang. Ironi; 
ketika sekarang kita sering melihat 
mahasiswa terlambat memasuki kelas. 
Bukan hanya sekali, hal tersebut berulang 
ke mata kuliah yang lain. Bukan hanya 
itu, dosen pun sempat marah dengan 
keterlambatan para mahasiswa ini. Dalam 
perjanjian pertemuan pun, keterlambatan 
menjadi satu hal kendala. Sampai pernah 
ada yang mengatakan, “Saya baru tahu 
kalau pukul tiga sore itu dalam jam tertulis 
16.00,” ungkap nya untuk menyindir teman 
yang terlambat.

Ironi tersebut diperparah dengan 
sebuah kelas yang saya ikuti (saya tidak 
yakin bahwa di lingkungan kalian juga 
melakukan hal yang serupa). Dalam sebuah 
mata kuliah, kami diwajibkan praktik 
pementasan drama. Praktik tersebut 
membutuhkan latihan berbulan-bulan 
dan satu kelas ini menjadi satu kelompok. 
Untuk mengantisipasi keterlambatan, kami 
membuat perjanjian bahwa mahasiswa 
yang terlambat pada saat jadwal latihan, 
akan dikenai denda. Saya pikir ungkapan 
‘waktu adalah uang’ terbukti sekarang.

Bukan hanya soal keterlambatan, 
mahasiswa yang di kelas sibuk bermain 
handphone dan tidak mendengarkan apa 
yang dijelaskan dosen. Mahasiswa yang 
berangkat kuliah  hanya untuk mengisi 
presensi dan bukan berangkat untuk 
mencari pengetahuan. Mahasiswa yang 
mengerjakan tugas kuliah sehari sebelum 
dikumpulkan. Pun hal semacam ini ada 
saja. Bahkan ada yang rela membolos demi 

urusan di luar sementara tidak rela masuk 
untuk menuntut ilmu.

Kekecewaan Generasi Tua
Sebelumnya telah kita ketahui, 

wacana tentang teknologi yang menjadikan 
manusia berubah menjadi ketergantungan 
telah banyak beredar. Wacana tersebut 
mengemukakan bahwa manusia tidak 
menuju ke arah yang positif, justru ke arah 
yang sebaliknya. Bukti-bukti telah banyak 
ditunjukan. Akan tetapi, wacana tersebut 
nampaknya tidak banyak merubah. Justru, 
nampaknya belum ada tanda-tanda bakal 
berubah.

Jika para aktivis seperti Soe Hok Gie, 
organisasi Boedi Oetomo, Perserikatan 
Penghimpun Mahasiswa Indonesia 
(PPMI), dan pejuang lainnya masih 
hidup, tahulah bagaimana kecewanya 
mereka terhadap generasi mahasiswa 
yang sekarang ini. Mereka yang dulu 
berjuang untuk mendapatkan hak rakyat. 
Rela mati untuk  membobol kekuasaan 
sang penin das. Berdarah-darah demi 
masa depan bangsa Indonesia, termasuk 
masa depan para mahasiswa ini sendiri. 
Namun, di kala perjuangan mereka 
telah membuahkan hasil . Di kala tak ada 
lagi pertentangan terhadap pergerakan 
mahasiswa. Mahasiswa bebas bersuara dan 
berpendapat. Justru mahasiswa  tak ada 
lagi yang meneruskan perjuangan mereka. 
Miris karena banyak mahasiswa sekarang 
ini cenderung sibuk dengan handphone 
canggihnya sendiri.

Alih-alih menjadi agen perubahan 
dan berdiri di saf paling depan 
memperjuangkan hak rakyat, mahasiswa 
justru bereuforia dengan kehidupan 
‘menunduk’. Tak ada lagi perlawanan 
seperti masa-masa  dahulu. Masih ingatkah 
mahasiswa dengan peranannya? Atau 
tahukah mahasiswa dengan peranannya 
seperti apa?

Menjadi Mahasiswa
Ingatlah saya pada kata-kata presi den 

pertama kita, Soekarno. “Beri aku sepuluh 
pemuda, maka aku akan goncang  dunia.” 
Saya sempat berpikir, apakah Soekarno  
akan tetap berkata hal yang sama sekarang 
ini, jika mengetahui generasi bangsa telah 
berubah seperti kala ini.

Menjadi mahasiswa hari ini, seper-
tinya hanya sekedar untuk mengejar gelar. 
Berlomba-lomba agar bisa cumlaude  dan 
berharap gelar tersebut bisa  mengantarkan 
untuk mendapatkan kerja. Pendidikan 
dinilai sebagai loncatan untuk menuju 
karier yang lebih bagus. Hanya demi 
keuntungan finansial. Menjadi mahasiswa, 
bukan lagi ditujukan untuk mendapatkan 
ilmu pengetahuan.

Predikat mahasiswa sebagai agen 
perubahan, nyatanya bukan hanya slogan 
omong kosong. Mahasiswa memang 
berubah. Tapi apakah perubahan yang 
sekarang ini yang dimaksud?

Pada tingkat kematangannya, 
mahasiswa diwajibkan secara total 
mengabdikan dirinya untuk menyerap 
ilmu dari bidang studi yang ditekuninya. 
Kemudian mempertanggungjawabkannya 
dalam bentuk praktik baik berupa tindakan 
nyata ataupun tertulis. Demi kepentingan 
masyarakat yang lemah dan terpinggirkan. 
Itulah peranan mahasiswa.

Tanpa kita disadari, masyarakat di 
sana menuntut, berharap mahasiswa masih 
ingat dengan peranannya. Masyarakat 
menunggu kontribusi mahasiswa untuk 
memperjuangkan hak rakyat. Mahasiswa 
sebagai kaum intelektual yang diharapkan 
akan menjadi pemimpin bagi mereka. 
Terbukti tidak ada pejabat pemerintahan 
yang tidak lulus dari bangku Perguruan 
Tinggi.

Tapi, jika sekarang mahasiswa 
masih seperti sekarang ini, apakah 
mahasiswa masih bisa diandalkan. Masih 
jadi mahasiswa saja kita tahu banyak 
yang korupsi waktu (baca –terlambat)? 
Bagaimana menjadi pemimpin rakyat 
nanti?

Generasi Menunduk
Oleh: Kuki

Predikat mahasiswa sebagai agen perubahan, nyatanya bukan hanya slogan omong kosong. Mahasiswa  memang berubah. 
Tapi apakah perubahan yang sekarang ini yang dimaksud?
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Resensi

Lagi-lagi misteri kehidupan selalu 
menjadi bayang kita hidup di dunia.  
Makhluk-makhluk tak kasat mata 

sebenarnya selalu berada di sekitar kita. 
Mereka juga ciptaan Sang Maha. Sama 
halnya manusia, makhluk-makhluk itu 
juga menjalankan sesuatu di balik tirai 
kehidupan  manusia. Mereka ada, mereka 
hadir bersama kita.

“Nyawa” novel bergenre 
psychothriller nya Vinca yang kedua. 
Sebelum  menulis ini, ia menulis “Seruak”  
dengan genre novel yang sama. Tidak 
semua novel yang ditulis Vinca bergenre 
psychothriller, novel-novel sebelumnya  
ditulis nya dengan  genre yang berbeda 
-beda. Seperti Ratu Callista Sang 
Panglima  Laskar Onyx (novel fantasi, 
2007), Semburat    Senyum Sore (novel 
teenlit, 2011), Lima Mata Manusia  (buku 
kumpulan  cerpen, 2011), dan Dunsa 
(novel  fantasi, 2011).

Pada novel Nyawa, Vinca mencoba  
mengisahkan seorang gadis yang berlatar 
belakang dari keluarga sedikit terganggu  
jiwanya. Bukan berarti kedua orang tuanya  
gila. Lian, anak gadis itu selalu  dianggap  
oleh ayah ibunya sakit. Lian harus  sering-
sering dibawa ayah ibunya ke rumah sakit 
untuk rawat inap atau sekedar  diperiksa.  Ia 
harus menuruti perin tah    ibu dan ayahnya 
yang terkesan sangat memaksa. Harus 
selalu  menggunakan jaket, harus  makan 
yang banyak agar tidak sakit. Harus  
istirahat  yang cukup, tidak boleh lari-
larian,  dan segala perintah yang lainnya.  
Padahal, Lian tidak pernah sakit. Ia hanya  

sakit dipi kiran ibunya, dan disetujui 
ayahnya.

Setelah kedua orang tuanya 
meninggal  karena kecelakaan mobil 
saat mengantarnya ke rumah sakit, Lian 
dirawat  oleh tantenya, Kaatje. Sama halnya 
dengan ayah ibunya, Kaatje juga menga-

lami       gangguan kejiwaan. Lian dididiknya  
untuk selalu tertawa jika mengalami 
kesakitan.  Ia sangat dilarang keras untuk 
menangis. Namun, ia sangat menyayangi   
tantenya.

Hal-hal ganjal pada diri Lian sempat  
dirasakan oleh teman-teman kosnya.  
Rumah Mangga, tempat kosan yang 
dihuni  Lian bersama tujuh temannya. Lian 
yang suka mengenakan pakaian lengan  
panjang,  cara Lian makan yang harus 
dengan  dilempar  dan ditangkap dengan 
mulut, tanah yang dijumpai temannya di 
depan kamar Lian, dan sederet hal janggal 
lain pada diri Lian. 

Suasana tempat cerita yang 
memang  sengaja dibuat mencekam sangat  
mendukung  misteri dalam novel  ini. 

Rumah Mangga, rumah kos misterius  
yang menyimpan kejanggalan. Se-
tiap malam terdengar suara rintihan 
kesakitan  seorang perempuan, sepasang 
kakek nenek  sering datang membawa 
sekeranjang  bunga kema tian. Tulisan dari 
cat yang berisi ancaman  di dinding, hingga 
jerit kemarahan  anak kecil yang terdengar 
setiap  malam. Menghantui para penghuni 
rumah Mangga. 

Begitu juga Lian, ia dihantui mimpi 
dicekik tangan-tangan dingin, bahkan 
bekas tangan itu terlihat saat ia bangun 
tidur.  Siapa dibalik dari mimpi-mimpi 
Lian itu? Kejadian apa yang telah terjadi 
jauh sebelum Lian dan teman-temannya 
tinggal di rumah Mangga? 

Novel ini berhasil mengajak terus 
rasa penasaran pembaca untuk mencari 
jawaban  sendiri atas ending cerita. Awal 
cerita yang memang langsung disuguhkan  
dengan rasa penasaran. Mengenai siapa 
gadis  yang duduk di bangku penonton  
pali ng atas dengan tawa sepuasnya 
saat sang aktris  mati mengenaskan di 
atas panggung. Untuk  awal cerita pasti 
pembaca  belum  dapat menebak siapa dia, 
hal ini dapat semakin membuat pembaca 
penasaran.

Bahasa asing yang digunakan tokoh  
dalam percakapan dan istilah-istilah  asing  
yang disuguhkan penulis dalam novel ini, 
sayangnya tidak catatan kaki di bawah. Hal 
itu cukup membuat pembaca kesulitan  
memahami. Tokoh-tokoh samping an 
yang terlalu banyak dalam cerita terkesan 
tidak  ada gunanya dalam  alur cerita. Ada-
pun mengenai genre yang diangkat dalam 
novel  ini, psychothriller cerita terkesan 
kurang gereget. 

Secara keseluruhan cerita dalam 
novel Nyawa dikemas dengan alur yang 
cukup menarik. Tokoh Lian yang memang 
sengaja dibuat misterius menambah rasa 
penasaran bagi pembaca. Bagaimana Lian 
di akhir cerita, apa saja hal-hal aneh yang 
ia lakukan, bagaimana nasib teman-teman 
kosnya, dan masih banyak lagi pertanyaan  
yang membangkitkan rasa ingin tahu 
pembaca. Selamat membaca. (Ovityas)

NYAWA: Rasa Sakit Selalu Membuatku Tertawa

Judul      : Nyawa
Jenis      : Novel  
Penulis      :Vinca Calista
Penerbit      : PT Bentang Pustaka
Cetakan      : ke 1, Mei 2015
Halaman      : 296
ISBN      : 978-602-1383-46-9
Harga      : Rp. 45.900

Siapa gadis yang duduk di bangku penonton paling atas dengan tawa sepuasnya saat sang aktris mati mengenaskan di 
atas panggung? 

“Ia dihantui mimpi dicekik 
tangan - tangan dingin, bahkan 

bekas tangan  itu terlihat saat ia 
bangun tidur” 
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Soliloqui
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Ia mengenal lintas tanpa adanya batas . 
Memijakkan kaki sesuai kehendak hati-
nya  sendiri. Jejaknya terukir  mening-

gal kan tanda yang bebeda dari p e m i l i k 
jejak lainnya. Gadis mungil itu tetap tak 
ingin sejalan dengan yang lain. Ia hanya 
ingin  terus melangkah. Menambah jumlah  
jejak yang ditinggalkan. Ia ingin setiap 
jengkal bumi ini merasakan pijakannya, 
menjadi tempat persingga han nya, hingga 
seluruh dunia mengenalnya.

Bukankah kita memang haram untuk  
berhenti? Bukankah kita memang tak 
berdaya menghentikan dunia ini? Meski 
berhenti tidaklah berarti mati selamanya, 
namun gadis  mungil itu tetap tak ingin  
menghen tikan dirinya. Ia akan selalu 
merangkak, berjalan, lalu berlari kencang. 
Ia tak akan peduli meski  seisi mata dunia 
menatapnya dengan  tajam. Ia tak akan 
gemetar meski ribu an tangan menghadang.  
Ia tak akan berhenti berlari meski kaki-
kaki dengki menendang nya. Membuatnya 
terjatuh dan terluka. Ia hanya akan bangkit  
lagi dan berlari. Meninggalkan mereka 
yang tak pernah memahami arti dari kata 
berjuang.

Bumi tidak memiliki titik pemberhen-
tian.  Setidaknya itu yang selalu ada di 
pikirannya. Karena di mana garis akhir 
itu berada, di tempat itu juga perlombaan 
dimulai. Ia tahu bahwa bumi ini masih 
punya  banyak tempat untuk disinggahi . 
Dan dirasainya, hidupnya tak akan 
teras a manis tanpa penjelajahan. Dunia  
ini dicipta kan Tuhan dengan sangat  
luas. Gadis  mungil itu tak pernah ingin 
menyem pitkan dunianya. Ia tak mau ada 
batas dan tak ingin dibatasi. Hanya itu.

Tak akan ada mata Indonesia yang 
dapat melihat “Mata London” jika ia 
hanya membatasi diri di negerinya sendiri. 
Puas dengan apa yang ada di sekitarnya. 
Gadis mungil itu ingin melihat gondola 
di Venezia, Italia. Bukan hanya mengerti 

tentang perahu, rakit dan sampan saja. Ia 
juga ingin melihat kembaran Jam Gadang 
di Inggris, Big Ben.

Big Ben dan Jam Gadang di buat 
bersaudara, dengan mesin yang sama dan 
hanya ada dua di dunia. Akankah kita 
hanya  memandang Jam Gadang saja dan 
menutup mata untuk Big Ben? Jawabnya, 
Ya. Untuk orang-orang yang lemah hara-
pan  dalam memandang dan menjejaki 
dunia  ini. Tapi tidak untuk gadis mungil 
itu.

Angin adalah teman setianya, yang 
selalu berbisik dan ada di dekatnya. Tanah 
adalah tumpuannya. Di pikirannya terlukis 
mimpi-mimpi besar. Di hatinya tertancap 
asa yang tak akan mudah digoyahkan. 
Tangannya mengepal menggenggam ilmu 
pengetahuan. Matanyalah yang selalu 
berkata kepada semua orang, “Jangan 
halangi jalanku dalam menjejaki dunia 
ini!” 

Semangat yang mendidih di dalam 
jiwanya akan men ye lamatkannya 

dari hipotemia. Kebekuan tekat akan 
memayungi dirinya di gurun pasir. 
Kesejukan hatinya yang akan menjadi 
kawan abadi saat berjalan menelusuri 
katulistiwa. Senyumnya yang ringan tidak 
akan membuatnya tenggelam dalam men-
ye berangi samudera. Tuhan memberinya 
semua bekal untuk tetap memijakkan kaki. 
Sementara tak ada satu pun alasan untuk 
berhenti. Bila ia bingung menentukan 
pilihan di persimpangan, dia hanya akan 
memperlambat langkah. Bukan diam, 
berhenti dan menghabiskan waktu untuk 
berpikir. Karena hidup ini terlalu singkat 
jika hanya untuk diam dan menentukan 
pilihan. Padahal segala sesuatu hadir 
selalu dibersamai dengan opsi. Ia hanya 
akan mendengarkan kata hati sebagai 
bisikan dari Tuhan. Lalu ia akan berjalan 
lebih cepat lagi. Melukiskan jejak yang 
lebih banyak lagi di dunia ini.

Berhenti Itu Mati Suri
Oleh: Devy-rachma

Ia Berlari dan Takkan Sanggup Berhenti

Sum
ber: Google Im
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